
Firma BVT Components posiada ponad 60 lat 

doświadczenia związanego z produkcją maszyn 

rolniczych. Od samego początku jej działalności 

głównym celem, który zakładali sobie jej twórcy 

było dążenie do doskonałości technologicznej. 

Realizacja projektu

Zwiększenie wydajności w zakresie produkowanych detali o średniej i dużej masie własnej, z zastosowaniem 

najnowocześniejszych technologii przemysłowych przy jednoczesnym zachowaniu ogólnych norm bezpieczeństwa.

0801 084 083

Robotpol Robotyzacja Przemysłu
ul. Wesoła 7B, 81-578 Gdynia

NIP: 7371943231 REGON: 220506999 

Cel projektu
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Kościerzyna

Dla tego stanowiska nasz doświadczony zespół założył z uwagi na detale o dużych gabarytach robota o 

ponad trzymetrowym zasięgu tak, aby podczas wykonywania procesu spawania miał możliwość dojścia do 

wszystkich spoin, a jednocześnie spoiny te posiadały najwyższą jakość. Dodatkowo i tak dość długi zasięg 

został jeszcze zwiększony poprzez zastosowanie odpowiednio dobranego toru jezdnego.

Przez to właśnie wraz z rozwojem techniki zaczęli 

inwestować w nowe technologię usprawniające 

proces produkcyjny dzięki czemu znajdują coraz 

większe grono odbiorców zarówno na rynku 

krajowym jak i zagranicznym.
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Jeżeli natomiast chodzi o same detale i ich 

umiejscowienie zastosowane zostały tutaj dwa 

jednoosiowe obrotniki,  które zsynchronizowane 

zostały z pracą robota dzięki czemu ich obrót był 

odpowiednio skorelowany z ruchem samego robota. 

Obrotniki te zostały rozmieszczone na dwóch 

osobnych stanowiskach pomiędzy którymi poruszał 

się robot. Takie rozwiązanie pozwoliło na uniknięcie 

przestojów spowodowanych z wymianą detali to 

znaczy w momencie w którym na jednej stronie swoją 

pracę wykonuję robot po drugiej stronie operator 

może mocować już kolejny detal. 

Cały projekt został domknięty odpowiednio 

przygotowanym systemem bezpieczeństwa 

zgodnego z dyrektywą maszynową 2006/42/WE 

dzięki czemu stanowisko jest w pełni bezpieczne w 

użytkowaniu przez odpowiednio przeszkolonego 

operatora.

Założone korzyści wynikające z wprowadzenia wdrożenia

Z uwagi na jasny cel jaki przyświeca osobą 

zarządzającym w f i rmie BVT Components 

najważniejszą korzyścią było stworzenie stanowiska 

zrobotyzowanego, które da możliwość do osiągnięcia 

produktów o najwyższej jakości. 

Drugą korzyścią z uwagi na fakt, że firma ta działa na 

rynku krajowym jak i międzynarodowym oraz z roku 

na rok ich liczba klientów przybywa, a przez to należy 

produkować coraz więcej detali miało być  

zwiększenie trzykrotnej liczby produkowanych detali 

na tym stanowisku. Aby jednak osiągnąć tą korzyść 

należy również znacząco zmniejszyć czas cyklu, co 

jest możliwe tylko i wyłącznie przy odpowiednio 

dobranym stanowisku jak również metodzie 

spawania.


